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األحد 24 كانون الثاين 2016

حمتوايت التقرير:
أواًل: املقدمة. 

اثنياً: تفاصيل احلوادث.
اثلثاً: املرفقات وامللحقات. 

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات.
شكر وعزاء  

ال ميكن لروسيا أن تكون طرفاً يف احلل السياسي ومشاركاً يف القتل يف وقت واحد
القوات الروسية تقتل 99 مدنياً خالل 72 ساعة يف مدينة معرة النعمان

  أواًل: املقدمة:

تتبع مدينة معرة النعمان حمافظة إدلب، وتقع إىل اجلنوب من مدينة إدلب وتبعد عنها 
قرابة 40كم، وختضع لسيطرة عدة فصائل اتبعة للمعارضة املسلحة ابالشرتاك مع تنظيم 

جبهة النصرة.

يف هذا التقرير نقوم بتوثيق ارتكاب طائرات حربية يُزعم أهنا روسية جمزرتني يف مدينة 
معرة النعمان يف يومي السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 والثالاثء 12/ كانون الثاين/ 
2016، استهدفت احلادثة األوىل مبىن احملكمة الشرعية يف مدينة معرة النعمان، وهذه 
هي املرة الثانية اليت تستهدف فيها طائرات حربية يُزعم أهنا روسية مباين احملاكم الشرعية 
اليت تعد من املراكز احليوية املهمة واملزدمحة ابألهايل املدنيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة 
فصائل املعارضة املسلحة، وثقنا يف تقرير سابق احلادثة األوىل واليت حصلت يف 20/ 

كانون األول/ 2015 يف مدينة إدلب.

قمنا ابلتواصل مع عدد من أهايل وأقرابء الضحااي ومع الناشطني احملليني وقد أجرينا 
معهم عدة مقابالت، سنعرض أربعة منها يف هذا التقرير، كما قمنا بتحليل العديد من 
الصور والفيديوهات الواردة إلينا وحتققنا من صدقيتها، وتطابقها إىل حد بعيد مع ما 
ذهب إليه الشهود، وحنتفظ بنسخ من مجيع مقاطع الفيديو والصور املذكورة يف هذا 
التقرير، وقد أخربان الشهود ابهلدف من املقابالت، وحصلنا على موافقتهم ابستخدام 

املعلومات اليت يقدموهنا يف هذا التقرير، وحنتفظ أبمسائهم احلقيقية وعناوين االتصال.
أثبت كل ذلك أن املناطق املستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية واليوجد فيها أي 

مراكز عسكرية أو خمازن أسلحة اتبعة للمعارضة املسلحة خالل اهلجوم أو حىت قبله.
وخطورة  حجم  من  توثيقه  من  متكنا  الذي  األدىن  احلد  ُيثل  التقرير  هذا  يف  ماورد 
واالقتصادية  االجتماعية  األبعاَد  احلديُث  يشمل  ال  كما  حصلت،  اليت  االنتهاكات 

والنفسية.
مجيع  أن  اإلعالمية  وتعلن  أجهزهتا  االهتامات،  هذه  مجيع  تُنكر  الروسية  السلطات 

أهدافها هي أهداف عسكرية اتبعة لسيطرة تنظيم داعش.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
http://sn4hr.org/blog/2015/12/27/15974/
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   اثنياً: تفاصيل احلوادث:

احلادثة األوىل: السبت 9/ كانون الثاين/ 2016 قصفت طائرات حربية يُزعم أهنا روسية 4 صواريخ على حي املربعات قرب 
امللعب البلدي:

• صاروخني استهدفا مبىن القصر العديل الذي حوله تنظيم جبهة النصرة إىل حمكمة شرعية لتسيري أمور املدنيني القضائية 
واجلنائية، وحيوي مبىن احملكمة سجناً اتبعاً هلا.

• صاروخني استهدفا مدرسة الدمشقي الواقعة أمام مبىن القصر العديل ما أدى إىل دمار يف ابحة املدرسة.
تسبب القصف مبقتل 67 مدنياً، بينهم طفل و3 سيدات، وإصابة ما اليقل عن 120 آخرين.

أبو اجلود من سكان مدينة معرة النعمان، شاهد حادثة القصف، أفاد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بروايته:

»قرابة الساعة 11:00 صباحاً بدأت الغارات الروسية على املدينة، استطعت رؤية الطائرات الروسية، كانتا 
طائرتني حتلقان معاً لوهنما أبيض وقصفتا الصواريخ من ارتفاع شاهق.

 استهدفت الغارات مبىن احملكمة الشرعية الذي هتدم ما يزيد عن %70 منه جراء القصف. مبىن احملكمة 
فيه مئات املدنيني فهو مركز لتسيري معامالت الطالق والزواج والقضااي اجلنائية ويوجد بداخله سجن، وحصل 

القصف أثناء مواعيد زايرة السجناء؛ ما أدى إىل ارتفاع عدد الضحااي.
فرق الدفاع املدين واإلسعاف انتشلت أمام أعيننا عدداً كبرياً من الشهداء واجلرحى ومت نقل عدد كبري من 

اجلرحى إىل املشايف احلدودية لعدم قدرة املشايف احمللية على استيعاب مجيع احلاالت.
كان الدمار واملوت يف كل مكان واجلثث مقطعة واألشالء حتت األنقاض، ال يوجد يف املنطقة املستهدفة 
أي مراكز عسكرية اتبعة ألي جهة، كل ما حييط يف احملكمة مناطق مدنية ومراكز حيوية، إهنم يقتلوننا يف 

كل مكان«. 

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد عمر علوان أحد عناصر الدفاع املدين يف املدينة، الذي أفادان بروايته عن 
احلادثة:

»رأيت الطائرات الروسية وهي تغري على املدينة، توجهنا إىل موقع القصف حيث احملكمة الشرعية التابعة جلبهة 
النصرة، استمر عملنا عدة ساعات يف انتشال الضحااي واجلرحى، الدمار كان كبرياً جداً والضحااي ابلعشرات 

مل يبَق يف مبىن احملكمة أسقف وال جدران تدمرت كلها تقريباً.
انتشلنا يف ذلك اليوم قرابة 80 جثة ويف اليوم التايل أحضران آلية إلزالة األنقاض وسحب ابقي اجلثث، لقد 
متكنا من  سحب 16 شخصاً، بعد 8 ساعات من العمل املتواصل، بينما جتاوزت أعداد املصابني 100 

شخص، كان لدى معظمهم حاالت برت.
املدرسة،  املستهدفة ال حتوي أي مراكز أسلحة أو مقرات عسكرية فاحملكمة منطقة مدنية وكذلك  املنطقة 
أبوابه ونوافذه من ضغط  الذي تضررت  جنوب احملكمة يوجد سوق للخضار وغرهبا مستوصف األشرفية، 

االنفجارات«.

http://www.sn4hr.org
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أهنا روسية مرتني بصاروخني على احلي  يُزعم  أغارت طائرات حربية   2016 الثاين/  12/ كانون  الثالاثء  الثانية:  احلادثة 
الشمايل يف مدينة معرة النعمان، استهدفت الغارة األوىل مبىن سكنياً فيما استهدفت الغارة الثانية فرق الدفاع املدين واإلسعاف 

الذين توجهوا إىل موقع القصف.

تسبب القصف مبقتل 32 مدنياً، بينهم 3 أطفال، وتضرر ما يزيد عن 8 مباٍن سكنية، ومسجد اهلبويب الذي أدى القصف 
إىل تصدع جدرانه.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع السيد وائل العمر مدير إعالم منطقة معرة النعمان يف منظمة الدفاع املدين، الذي 
أفادان بروايته:

»دائماً ما نبقى على أُهبة االستعداد فالطائرات احلربية ال تغادر أجواء املنطقة، عصر يوم الثالاثء وصَلنا تعميم 
عن غارة روسية على احلي الشمايل وأخربان املرصد التابع للجيش احلر أن الطائرة كانت حتلق على ارتفاع يزيد 

عن 7 كم.
وصلنا  إىل موقع القصف وبدأان إبسعاف اجلرحى، بعد دقائق مسعنا صوت صفري ازدادت قوته تدرجيياً، لقد 
عاودت الطائرة غاراهتا على املكان نفسه بعد وصولنا مع فرق اإلسعاف، شعرت أن جسدي قد متزق من 
ضغط االنفجار ومل أعد أرى حويل إال الدمار واألشالء، تدمرت سيارة اإلسعاف اخلاصة بنا، كذلك رافعة 

الكهرابء .
وصلت بعد ذلك فرق الدفاع املدين من القرى اجملاورة وقامت بنقل املصابني واجلرحى وعلمت أن زميلنا مسري 

األصفر أحد عناصر الدفاع املدين قد فارق احلياة يف تلك الغارة«.

تواصلت الشبكة السورية حلقوق االنسان مع السيد إبراهيم سرميين أحد سكان مدينة معرة النعمان، الذي زار موقع القصف 
يف اليوم التايل وأخربان بروايته:

»كان الدمار كبرياً جداً، ما يزيد عن 10 منازل تضررت بشكل كبري، إضافة إىل أضرار يف مسجد اهلبويب، 
حيث سقط صاروخ على أحد املباين السكنية يف احلي الشمايل على بعد 40م من مسجد اهلبويب، بينما 
سقط الصاروخ الثاين على بعد 12م من املسجد ذاته، أي أن الغارات حدثت يف املكان ذاته واستهدفت يف 
املرة الثانية فرق اإلسعاف والدفاع املدين، شاهدت سيارة إسعاف مدمرة اتبعة لفرق الدفاع املدين وأخرى اتبعة 

ملنظومة شام لإلسعاف، كما شاهدت بقااي رافعة الكهرابء اليت تدمرت ابلكامل.
إن احلي الشمايل حي شعيب بسيط ال وجود فيه ألي مقرات عسكرية، ال يوجد ما تتذرع به روسيا لقصف 

هذا احلي الشعيب«. 

http://www.sn4hr.org
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  اثلثاً: الصور واملرفقات: 
فيديو يُظهر ضحااي جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي على مدينة معرة النعمان إبدلب يف 9/ كانون الثاين/ 2015

مقاطع فيديو تظهر انتشال فريق الدفاع املدين لضحااي قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي على معرة النعمان يف 9/ كانون 
الثاين/ 2016

فيديو ُيظهر آاثر الدمار يف حميط القصر العديل 9/ كانون الثاين/ 2016

صورة تظهر آاثر الدمار يف مبىن القصر العديل 9/ كانون الثاين/ 2016

 

مقطع فيديو يظهر آاثر الدمار بعد قصف نفذته طائرات حربية يُزعم أهنا روسية على مدينة معرة النعمان 12/ كانون الثاين/ 
  2016

صور تظهر آاثر الدمار يف سيارات اإلسعاف جراء قصف طريان حريب يُزعم أنه روسي على معرة النعمان يف 12/ كانون 
الثاين/ 2016

http://www.sn4hr.org
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=340&token=fcc3cpBSebJ4FVL9zGjJmLJoUwbJ2fD8
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=339&token=fK8iX9mIPZK10DlREN4kjPCaciXWYFe4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=342&token=40UQkOGFhrvwOlaHlnMXa6jjrfkSEkrz
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=341&token=iG1lVt30vDU0ow0O39nfLWuwjv5bAy9J
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=343&token=bcflQMQY3ckIolfzyRnzOxI5CTO636w4
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=344&token=JybcIRsqMSBKGS7VOlrQG1RUyYkdnF0W
https://drive.google.com/open?id=0B7O1jbPIaDd0RHVhUUZtWkpiMUk
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0RGVGeWFIOEZqbU0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0eGVpSUJPVjFvZW8/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0ZkY4dXZpTXdkZlk/view
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قائمة أبمساء ضحااي جمزرة  9/ كانون الثاين/ 2016             قائمة أبمساء ضحااي جمزرة  12/ كانون الثاين/ 2016

    رابعاً: االستناجات والتوصيات:

 االستنتاجات القانونية:
1. خرق النظام الروسي بشكل ال يقبل التشكيك قرار جملس األمن رقم 2139، والقرار اجلديد رقم 2254 والقاضيان بوقف 

اهلجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عرب جرية القتل العمد املادة الثامن من قانون روما األساسي، ما يشكل جرائم حرب.
2. نؤكد على أن القصف الوارد يف التقرير قد استهدف أفراداً مدنيني عزل، وابلتايل فإن القوات الروسية انتهكت أحكام 
القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي حيمي احلق يف احلياة. إضافة إىل أهنا ارتكبت يف ظل نزاع مسلح غري دويل فهي ترقى إىل 

جرية حرب، وقد توفرت فيها األركان كافة.
3. إن اهلجمات الواردة يف التقرير واليت قام هبا النظام الروسي تعترب مبثابة انتهاك للقانون اإلنساين الدويل العريف، ذلك أن 

القذائف قد أطلقت على مناطق مأهولة ابلسكان ومل توجه إىل هدف عسكري حمدد.
4. إن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية يف حدوث خسائر طالت أرواح املدنيني أو إحلاق إصاابت هبم أو يف 
إحلاق الضرر الكبري ابألعيان املدنية. وهناك مؤشرات قوية جداً حتمل على االعتقاد أبن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن 

ابلفائدة العسكرية املرجوة.

صور تظهر آاثر الدمار يف املباين السكنية 12/ كانون الثاين/ 2016 

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0TERJRmcxV3pEaWs/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0Y1ZZUDBOby1ONE0/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0bHJscUlDV2VleWM/view
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B7O1jbPIaDd0aGlqbFgySW1EeEk/view
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التوصيات:
إىل جملس األمن:

• يتوجب على جملس األمن اختاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار رقم 2139 وال يوجد التزامات بوقف 
عمليات القصف العشوائي، وخاصة بعد إصدار القرار الصادر حديثاً 2254 وقد تسبب القصف ابلتدمري والقتل بشكل 

واسع، وجيب أن يلتزم هبا مجيع أطراف النزاع، إىل جانب االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين.
• جيب إحالة امللف السوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية وحماسبة مجيع املتورطني، مبا فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه 

ابرتكاب جرائم حرب.
والنهب  الدمار  من  وفنوهنم  وتراثهم  السوريني  أرواح  املدنيني، حلفظ  مسؤولية محاية  مبدأ  وتطبيق  والسالم  األمن  إحالل   •

والتخريب. 
وجرائم ضد  جرائم حرب  ارتكاب  يف  مباشر  بشكل  املتورطني  اإليراين  والنظام  الروسي  النظام  لتشمل  العقوابت  توسيع   •

اإلنسانية ضد الشعب السوري.

إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:
على املفوضة السامية أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان وغريه من هيئات األمم املتحدة عن هذه اجملزرة حتديداً، ابعتبارها 

نفذت من قبل قوات نعتقد أهنا روسية.

إىل اجملتمع الدويل:
• يف ظل انقسام جملس األمن وشلله الكامل، يتوجب التحرك على املستوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشعب 
السوري، ويتجلى ذلك يف محايته من عمليات القتل اليومي ورفع احلصار، وزايدة جرعات الدعم املقدمة على الصعيد اإلغاثي. 
الوطنية، يف حماكمات عادلة جلميع األشخاص  أمام احملاكم  العاملية بشأن هذه اجلرائم  القضائية  الوالية  والسعي إىل ممارسة 

املتورطني.
• دعت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً يف عشرات الدراسات والتقارير وابعتبارها عضو يف التحالف الدويل، 
إىل تطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )ICRtoP(، وقد مت استنفاذ اخلطوات السياسية عرب اتفاقية اجلامعة العربية مث خطة السيد 
كويف عنان، وابلتايل البد بعد تلك الفرتة من اللجوء إىل الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية احلماية )R2P(، الذي أقرته 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ومازال جملس األمن يعرقل محاية املدنيني يف سوراي.
• جتديد الضغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

• السعي من أجل إحقاق العدالة واحملاسبة يف سوراي عرب اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، واستخدام 
مبدأ الوالية القضائية العاملية.

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.

http://www.sn4hr.org

